Obecné zásady pro zadávání úloh do dálkového přístupu katastru nemovitostí
Do aplikace je možno vstoupit ze stránky na adrese: https://katastr.cuzk.cz
Požadavky na jednotlivé výstupy z KN se zadávají pomocí aktivních „formulářů“, které lze vyvolat
příslušnými odkazy z nabídkového menu. Formuláře obsahují pole pro zadávání různých parametrů,
specifikujících, pro každý typ výstupu, údaje potřebné pro jeho vytvoření a tlačítka pro interaktivní
ovládání. Při práci s formuláři všeobecně platí:
Parametr, jehož název je v zadávacím formuláři dotazu uveden tučným písmem a obsahuje znak *
je povinný a musí být vyplněn vždy. (Nepovinné parametry mohou být i alternativní - alespoň jeden
je třeba uvést.)
Zadání parametru se provede zápisem do označeného pole a stisknutím tlačítka Výběr. Není - li
parametr systémem ověřen objeví se zpráva: „Počet nalezených záznamů 0“ nebo „Záznam
odpovídající podmínce neexistuje“. Zadaná hodnota parametru je nepoužitelná.
Jména a názvy územních jednotek a oprávněných subjektů je nutno zapisovat s použitím
diakritických znamének české abecedy – není však nutné rozlišovat velká a malá písmena.
Při zadávání názvů územních jednotek (katastrální území, obec, část obce, okres, kraj) a názvů
právnických osob lze zadat i podřetězec, který však musí začínat vždy od začátku názvu a obsahovat
minimálně dva znaky.
Jestliže zadaný textový řetězec (název, jméno) nebo podřetězec neumožňuje jednoznačnou
identifikaci objektu, nabídne systém tabulku objektů, které zadanému parametru vyhovují, z nichž je
třeba ten správný zvolit pomocí tlačítka Vybrat (např. při zadání katastrálního území).
U fyzických osob, pokud jsou zadávány jménem, musí být uvedeno vždy úplné příjmení
následované křestním jménem (to však již není povinné). Jména s přehláskami jsou nabídnuta k
výběru i při jednoduchém zadání.
Některé parametry lze zadávat i nepřímo tak, že pole pro zadání parametru se ponechá prázdné a
po stisknutí tlačítka Výběr je třeba zvolit jednu z položek nabídnuté tabulky a potvrdit volbu
tlačítkem Vybrat (výhodné je to například u parametrů Kraj nebo Část obce, kde je nabízený seznam
zpravidla krátký). Obecně je však lepší zadávat jména a názvy přímo a co nejpřesněji. Nabízený
seznam může být dlouhý, často několikastránkový. Tím je pak nutno pracně listovat pomocí Přejdi
na stránku nebo vyplnit do pole Podmínky výběru pro:….. přesnější znění názvu a použít tlačítko
Hledej.
Určité parametry se zadávají pouze výběrem z nabídky předepsaných hodnot. Zadávací pole
parametru může obsahovat buď text: „nezadáno“ nebo přímo nejčastější hodnotu parametru (např.
Budova s číslem popisným). Obsah lze změnit pomocí tlačítka s šipkou na pravém konci políčka a
kliknutím na vybranou položku. Ponechá-li se v poli text „nezadáno“, parametr jako výběrová
podmínka nepůsobí.
Při zadání územních jednotek, jako je Katastrální území nebo Část obce, může být vybrána (nebo
je nabídnuta k výběru) i územní jednotka, která byla již v minulosti zrušena. V takovém případě je za
názvem a číselným kódem jednotky uveden v závorce datum zrušení. Použití takového parametru
nemá pro zadání smysl a vedlo by zpravidla k vytvoření „prázdné“ výstupní sestavy.
Zapsané parametry lze hromadně zrušit tlačítkem Vymazat hodnoty parametrů. K vlastnímu
spuštění zadané úlohy slouží tlačítko Spuštění sestavy.
Opuštění právě aktivního formuláře, bez jakékoliv akce a návrat do formuláře předchozího, je
možné pouze kliknutím na tlačítko Zpět v levém horním rohu formuláře nebo na některý odkaz
výběrového menu

